ورقة تعريفية باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة
 .1نبذة تاريخية عن إحداث املركز:
السنة الدراسية
1962-1961
 1963-1962إلى 1984-1983
 1985-1984إلى 1987-1986
 1987-1986إلى 2014-2013
 2015-2014إلى تاريخه

مقر املركز
مدينة قصبة تادلة (مركز تكوين املعلمين)
ملحقة ألاكاديمية الجهوية شارع عبد الكريم الخطابي بني مالل
املقر الحالي لكلية لاداب والعلوم إلانسانية  -بني مالل
جناح بمدرسة وادي املخازن شارع حمان الفطواكي بني مالل
املقر الحالي قرب نادي الفروسية  -طريق مراكش بني مالل

 .2فروع املركز:
الفرع

العنوان

الفرع إلاقليمي لخريبكة
الفرع إلاقليمي لخنيفرة
الفرع إلاقليمي ألزيالل
الفرع إلاقليمي للفقيه بن صالح

شارع محمد السادس خريبكة
الحي إلاداري خنيفرة
الحي إلاداري أزيالل
مدرسة الزرقطوني  -الحي الصناعي  -الفقيه بن صالح

 .3الهيكلة إلادارية للمركز:
مالحظات

املهمة إلادارية
مدير املركز
الكاتب العام
املدير املساعد املكلف بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس
املدير املساعد املكلف بسلك تكوين أطر إلادارة التربوية وأطر هيئة الدعم إلاداري
والتربوي والاجتماعي
املدير املساعد املكلف بالتكوين املستمر والبحث العلمي التربوي النظري
والتطبيقي
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منصب شاغر

منصب شاغر

 .4مهام واختصاصات املركز:
املهام الكبرى
التكوين ألاساس

التكوين املستمر

البحث التربوي

املهام الفرعية
تأهيل أطر هيئة التدريس؛
تكوين أطر إلادارة التربوية وأطر هيئة الدعم إلاداري والتربوي والاجتماعي.
تنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة ،بما في ذلك أطر
الدعم إلاداري والتربوي والاجتماعي وأطر إلادارة التربوية ،فضال عن العاملين
بمؤسسات التعليم املدرس ي الخصوص ي بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها
وخبراتها املهنية ،أو إعدادها للمباريات والمتحانات الكفاءة املهنية
القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في املجاالت التربوية
والبيداغوجية والديداكتيكية وحكامة املؤسسات ،وكذا إنجاز الدراسات وألابحاث في
املجاالت التي تدخل ضمن اختصاصات املركز أو التي يتطلبها التكوين
إنتاج الوثائق التربوية ،وكذا القيام بتبادل املعلومات والوثائق ذات الصلة
باختصاصات املركز مع الجهات املعنية

 .5أسالك التكوين املتوفرة باملركز (:)2022-2021
ألاسالك

الشعب والتخصصات

املسالك
مسلك التعليم الابتدائي

سلك تأهيل أطر هيئة
التدريس

سلك تكوين أطر إلادارة
التربوية وأطر هيئة الدعم
إلاداري والتربوي
والاجتماعي

مسلك التعليم الثانوي

مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية
مسلك تكوين أطر هيئة الدعم
إلاداري والتربوي والاجتماعي

ابتدائي مزدوج
ألامازيغية
اللغة العربية
اللغة الفرنسية
الاجتماعيات
الرياضيات
علوم الحياة وألارض
الفيزياء والكيمياء
التربية إلاسالمية
الفلسفة
إلادارة التربوية
الدعم إلاداري
الدعم التربوي
الدعم الاجتماعي
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 .6البنية املادية لفضاءات التكوين:

املكاتب إلادارية
الحجرات التكوينية
قاعة الاعالميات
قاعات علمية
مختبرات
فضاء املكتبة واملطالعة
قاعة الاجتماعات

املقر
الرئيس
6
11
1
4
2
1
1

فرع خريبكة فرع خنيفرة
1
5
1
1
1

4
5
1
1
1

فرع أزيالل
1
8
1
1
-

فرع الفقيه بن
صالح
1
5
1
-

 .7هيئة التكوين:
 توزيع هيئة التكوين حسب إلاطار:فرع الفقيه
فرع
فرع
فرع
املقر
املجموع
بن صالح
أزيالل
الرئيس خريبكة خنيفرة
1
1
أستاذ التعليم العالي
7
2
5
أستاذ التعليم العالي مؤهل
18
2
7
3
6
أستاذ التعليم العالي مساعد
أستاذ مبرز للتعليم الثانوي
5
2
3
41
4
7
7
7
16
أستاذ الثانوي التأهيلي
1
1
أستاذ الثانوي إلاعدادي
1
1
أستاذ التعليم الابتدائي
74
4
9
15
15
31
املجموع
 توزيع هيئة التكوين حسب التخصص ومقر العمل:فرع الفقيه بن
فرع
فرع
فرع
املقر
املجموع
صالح
أزيالل
الرئيس خريبكة خنيفرة
12
1
2
4
5
اللغة العربية
8
1
2
3
2
اللغة الفرنسية
10
1
1
3
2
3
الاجتماعيات
7
1
1
1
4
الرياضيات
6
1
1
1
3
علوم الحياة وألارض
7
1
2
4
الفيزياء والكيمياء
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2
2
1
1
2
2
31

التربية إلاسالمية
التربية البدنية
املعلوميات
الفلسفة
ألامازيغية
علوم التربية
التشريع
املجموع

2
1
15

1
1
1
1
1
2
15

1
1
1
9

5
1
4
2
2
6
4
74

1
4

 .8إحصائيات املتدربين باملركز (موسم :)2022-2021
 سلك تأهيل أطر التدريس (حسب إمكانيات توظيف ألاطر النظامية لألكاديمية – مباراة دجنبر :)2021ألامازيغية
ابتدائي مزدوج
املسلك
التعليم الابتدائي
املسلك
ثانوي

عربية
63

فرنسية
144

25

605
اجتماعيات
59

ع ح أ فيزياء وكيمياء ت .إسالمية فلسفة
27
29
68
53

رياضيات
101

ملحوظة :يتم تكوين مدرس ي التخصصات غير الواردة في هذا الجدول بمراكز جهوية أخرى خارج الجهة.

 سلك تكوين أطر الدعم إلاداري والتربوي والاجتماعي (حسب إمكانيات توظيف ألاطر النظاميةلألكاديمية – مباراة دجنبر :)2021
ملحق اجتماعي
ملحق تربوي (حراسة تربوية وتوثيق)
ملحق الاقتصاد والادارة
78

30

23

ملحوظة :يتم تكوين امللحقين التربويين (تحضير املختبرات املدرسية) بمركز جهوي خارج الجهة.

 سلك تكوين أطر إلادارة التربوية:متدربي سلك تكوين أطر إلادارة التربوية (السنة الثانية)
205

 .9البنيات التدبيرية للمركز:
مجلس املركز
لجنة الشؤون البيداغوجية وتنسيق التكوين
لجنة البحث العلمي
لجنة تتبع امليزانية
اللجنة الرقمية

مشكل

مفعل

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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 .10فرق البحث العلمي التربوي املعتمدة باملركز (منذ الدخول التكويني :)2022-2021
فريق البحث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

فريق البحث والتجديد في التاريخ واملجال والديداكتيك
فريق البحث في التربية في العلوم والديداكتيك والتعليم الرقمي
فريق البحث في التربية على القيم والسلوك املدني
فريق البحث في الدراسات القانونية وأخالقيات املهنة
تحليل املمارسات والخطابات وألانساق وديداكتيك املواد
فريق البحث في علوم التربية وديداكتيك العلوم الاجتماعية والتدبير الريادي املستدام
فريق البحث في ديداكتيك اللغات ولاداب
فريق البحث في اللغات وديداكتيك وتكنولوجيا إلاعالم والتواصل
فريق البحث في علوم اللغة وتحليل الخطاب والديداكتيك
فريق البحث في علوم التربية والعلوم إلانسانية والحكامة التربوية
فريق التجديد البيداغوجي في تدريس الرياضيات
فريق البحث في طرق ومناهج تدريس مواد التعليم ألاصيل – الجديد والتربية
فريق البحث في تدريس اللغات وألادب والجماليات والعلوم املعرفية
فريق البحث في العلوم إلانسانية والاجتماعية
فريق البحث في فلسفة التربية والدراسات التربوية املقارنة
Innovation en Métiers d’Enseignement et de Formation, Expérimentation et
Orientation en Sciences

 .11حصيلة أعمال البحث التربوي (موسمي  2021-2020و:)2022-2021
إطار البحث

مواضيع البحث

تدريس املواد إلاسالمية واللغة العربية بالتعليم الابتدائي ألاصيل ،الواقع
أعمال البحث املقدمة في
الندوة الوطنية الثالثة للبحث وآفاق التطوير
العلمي في املجال التربوي
مقترح ألداة ناجعة لتحليل املمارسة باالبتدائي من خالل توظيف دروس
باملراكز الجهوية ملهن التربية مصورة  -العلوم والرياضيات نموذجا
والتكوين (دجنبر)2020
دور التوثيق وألارشيف في تطوير أداء إلادارة التربوية والحفاظ على ذاكرتها
أثر اللعب الالكتروني في تنمية املهارات اللغوية وتحسين العالقات
مشاريع البحوث املنتقاة في
الاجتماعية باملدرسة الابتدائية
إطار "طلب عروض مشاريع
قيادة التغيير والحياة املدرسية الجذابة باملؤسسات التعليمية بجهة بني
البحث التربوي "2021-2020
مالل خنيفرة
الصادر عن ألاكاديمية
تغيير التوجيه بين تأكيد القرار وتعديل املسار
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الجهوية للتربية والتكوين
لجهة بني مالل خنيفرة

مشاريع البحوث العلمية في
املجال التربوي املقترحة من
طرف فرق البحث باملركز في
إطار املذكرة الوزارية عدد
 082X21بتاريخ  16شتنبر
2021

واقع انخراط ألاطر إلادارية والتربوية في تفعيل أنشطة الحياة املدرسيةـ
مؤسسات التعليم الثانوي بجهة بني مالل خنيفرة نموذجا
التقويم التربوي باملدرسة الابتدائية بين الحاجة وإلاكراه.
توظيف املدرسة املعكوسة في تدريس الفيزياء والكيمياء :التجارب نموذجا
إدراج ألانشطة املندمجة في املناهج التعليمية :بحث في طرق التقويم وآلياته
إشكالية تنزيل القيم الدينية في كتب التربية إلاسالمية املنقحة ـ املرحلة
الثانوية التأهيلية نموذجا
دوافع املتعلمين لطلب إعادة التوجيه
التكوين املستمر واملسار املنهي للمدرسين
التراث الشعبي وخطاب الصورة في الكتاب املدرس ي
إدماج املهارات الحياتية ضمن ألانشطة الصفية في التعليم الثانوي
التربية على املهارات الحياتية من خالل مدخل النوادي التربوية
عمل إلادارة التربوية بين التشريع واملمارسة والتدبير الحديث
استثمار الدروس املصورة :تجارب مادة الفيزياء والكيمياء نموذجا
التفعيل املؤسساتي للتجديد التربوي
نمط التعليم بالتناوب في املؤسسات التعليمية :بني مالل نموذجا
تنمية الوعي الصحي
التربية على القيم بين املقررات الدراسية وواقع املتعلم بالثانوي
الصعوبات اللغوية في علوم الحياة وألارض باملسالك الدولية
أثر الهندسة املنهاجية الجديدة للتعليم ألاولي في متعلمي الابتدائي

 .12حصيلة ألانشطة العلمية الكبرى باملركز (املوسم التكويني :)2021-2020
نوع النشاط العلمي

موضوع النشاط العلمي

تاريخ النشاط

ندوة وطنية
ندوة وطنية
إصدار علمي

التربية الدامجة ورهان الجودة
املهارات الحياتية في منظومة التربية والتكوين
مجلة مسارات للتربية والتكوين – العدد 1

 26ماي 2021
 24-25يونيو 2021
مارس 2021

 .13الشراكات:
اسم الشريك

تاريخ التوقيع

موضوع الشراكة

املندوبية الجهوية للشؤون الاسالمية
اللجنة الجهوية لحقوق الانسان

 22فبراير 2021
 26ماي 2021

التكوين والتأهيل في مجال التواصل
النهوض بثقافة املواطنة وحقوق الانسان
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